I. Date personale

II. Statutul candidatului

I.1 Numele

Prenumele

I.2 Sexul: M- masculin

Patronimicul

F - feminin

C – colegiu profil

(bifați)

, nr.

I.6 Telefon: la domiciliu:

, bl.

, ap.

d) Copii ai căror ambii părinți sunt invalizi;
e) Copii ai căror părinți au participat la acțiunile militare pentru apărarea
integrității și independenței Republicii Moldova, în războiul din Afganistan
sau la eliberarea consecințelor avariei de la Cernobîl, militari participanți la
operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
f) copii din familiile cu patru și mai mulți copii, aflați la întreținere;

nr.
data

Codul personal
I.9 Cetățenia

I.10 Naționalitatea

R - rezervist

a) Copii orfani și copiii rămași fără îngrijirea părinților, cu statut de copil
orfan;
b) Copii invalizi de gradul I și II;
c) Copii cu deficiențe fizice și senzoriale;

, mob.

I.7 E-mail
I.8 Buletin de identitate al candidatului

I.11 Evidența militară
I – incorporabil

(bifați)

II.4 Înscrierea la concurs pentru cota de 15%, categoria

I.5 Viza de domiciliu permanent
Raionul
Localitatea
Str.

Eliberat de of.

Cnp – colegiu alt profil

II.2 Limba de instruire:
Româna
Rusă
II.3 Limba străină studiată în instituția preuniversitară

I.3 Ziua, luna și anul nașterii
I.4 Locul nașterii

Seria

II.1 Categoria după baza admiterii
ȘM – școala medie
B - bacalaureat

N – neincorporabil

(bifați)

Livret militar nr.

g) absolvenți ai școlilor din localitățile de est ale republicii și din mun.Bender
care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenții
Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Florești, originari din
localitățile de est;
h) copii ai romilor;
i) tineri care au îndeplinit serviciul militar în termen;

data eliberării
I.12 Numele și prenumele părinților
Tata
I.13 Instituția de învățământ absolvită

În baza
Mama
(documentul care confirmă apartenența la una dintre categoriile menționate, nr. data autoritatea care a eliberat)

(tipul, denumirea, localitate)

I.14 Act de studii: Seria

(național/ internațional, gradul diplomei, anul participării)

nr.

Anul absolvirii
I.14 Examenul de bacalaureat promovat în (pentru deținătorii diplomei de BAC):
Liceu

Colegiu

Externat

(bifați)

II.5 Premiant a/al olimpiadelor, concursurilor etc.

Instituție de învățământ superior

(național/ internațional, gradul diplomei, anul participării)

III. Opțiuni de participare la concurs (indicați specialitatea în dreptul opțiunii)
Buget

Contract

Buget/ Contract

IV. Media de concurs
Componente ale
concursului

Coeficient

Nota

Calculul

ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
Instituție de învățământ superior

Studii superioare de Licență (Ciclul I)
Studii superioare de Master (Ciclul II)
Media ponderată de concurs (MC)
V. Alte informații
V.1 Necesitatea cazării în cămin: Da

Nu

(bifați)

Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria răspundere
SEMNĂTURA CANDIDATULUI

data

VERIFICAT

data

FIȘA DE ÎNSCRIERE LA CONCRUSUL
DE ADMITERE nr.___________________________

